
   

 
หลักสูตรการฝกอบรม 

ทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชาํนาญ 
ในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 

และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ.2556 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข มีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข  
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา     ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 7/2556   เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน  2556   จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข และเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 

ภาษาอังกฤษ: Residency Training Program in Dental Public Health 
 

2. ชื่อวุฒิบัตร 
    ช่ือเต็ม: (ภาษาไทย)  วฒิุบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 
  (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Dental Public Health  
    ช่ือยอ: (ภาษาไทย) ว.ท. (ทันตสาธารณสุข) 
  (ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Dental Public Health 

  คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
    (ภาษาไทย) ว.ท.(ทันตสาธารณสุข) 
    (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of Dental Public Health 

 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบเพือ่เปนผู
มีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 



   

 
4. ปรัชญาของหลักสูตร 

เพื่อสรางทันตบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมระดับ
วุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ใหสามารถกําหนดยุทธศาสตร และเปนผูนําในการสรางเสริม
สุขภาพชองปากและคุณภาพชีวิตท่ีดดีวยการมีสวนรวมอยางสมานฉันทของชุมชน มีความใฝรู
เรียนรูอยางตอเนื่อง มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม และเปนผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ 

หลักสูตรนี้ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก การฝกอบรมจะจัดใหสอดคลองกับวิถีและ
การทํางานของทันตแพทยในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ดวยการบูรณาการเทคโนโลยี
การเรียนทางไกล การสรางและพัฒนาสถาบันการฝกอบรมในลักษณะเครือขายกระจายท้ังประเทศ 
การใชพื้นท่ีปฎิบัติงานของผูเรียนเปนพื้นท่ีฝกปฎิบัติการฝกอบรม และการเรียนในลักษณะการ
สะสมความรูความชํานาญจากชุดวิชาตาง ๆ ผานการควบคุมคุณภาพการฝกอบรมตามมาตรฐานของ
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย และสอดคลองกับระบบการศึกษาตอเนื่องของทันตแพทย 
 

5. คาํนิยาม 
5.1. “ทันตสาธารณสุข” 

คือ ศาสตรและศิลปของการสรางเสริมสุขภาพชองปาก การปองกันและการ
ควบคุมโรคและภาวะความผิดปกติของชองปากระดับประชากร โดยผานกระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนและผูเกีย่วของ แตกตางจากความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันต 
กรรมสาขาอ่ืน ซ่ึงเนนการสรางเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสุขภาพชองปากระดับปจเจก
บุคคลเปนสําคัญ 

5.2. “ผูท่ีมีความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข” 
คือ ผูท่ีมีความรูความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถจัด

กระบวนการสังเคราะหและประยุกตเทคโนโลยีทางทันตสาธารณสุขไดอยางเหมาะสม 
เพื่อแกไขปญหาทันตสาธารณสุขในเชิงองครวมดานสุขภาพ ใหแกชุมชนและสังคม พรอม
ท้ังเปนผูมีทักษะ และความรูอยางกวางขวางในการบริหารงานทันตสาธารณสุข การวิจัย
ดานทันตสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพชองปาก และการควบคุมและการปองกันโรค
และสภาวะผิดปกติในชองปาก ตลอดจนการจัดระบบบริการทันตสาธารณสุข 

 
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

6.1. วัตถุประสงคท่ัวไป 
 เพื่อใหไดทันตแพทยท่ีผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลในดานสาธารณสุข สามารถวิเคราะห



   

ปญหาสุขภาพชองปากท่ีมีความซับซอนไดอยางเปนระบบ เปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพ
ชองปากดวยการประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสมใหมี
วิสัยทัศนกวางไกลในดานสาธารณสุข สามารถวิเคราะหปญหาสุขภาพชองปากท่ีมีความซับซอน
ไดอยางเปนระบบ เปนผูนําในการสรางเสริมสุขภาพชองปากดวยการประยุกตศาสตรและ
เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

6.2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
ความรูความสามารถ (สามัตถิยะ หรือ competencies) ของผูสอบผานการฝกอบรม

ทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข ประกอบดวยความรู
ความสามารถในการประยุกตศาสตรสําคัญท่ีเกี่ยวของกบัดานทันตสาธารณสุข เพื่อใหมี
ความสามารถประเมินและสังเคราะหในดาน 
6.2.1. ความคิดเชิงระบบดานทันตสาธารณสุข 
6.2.2. ความเปนผูนําดานทันตสาธารณสุข 
6.2.3. การบริหารจัดการ ดานทันตสาธารณสุข 
6.2.4. การควบคุมคุณภาพดานทันตสาธารณสุข 
6.2.5. การวิจยัเพื่อพฒันาความรูและงานดานทันตสาธารณสุข 

 
7. กําหนดการเปดอบรม 

 สถาบันหลักท่ีเปดหลักสูตรเปนผูกําหนด 
 
8. ผูเขารับการอบรม 

8.1. คุณสมบัติ 
8.1.1. เปนผูมีคุณสมบัติสอดคลองกับขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก

หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ 2555 ขอ 40 โดยเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537  
ท้ังนี้ ทันตแพทยสภาอาจอนมัุติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของตางประเทศ เขารับการฝกอบรมเพื่อวฒิุบัตรในสาขาใดไดเม่ือ 

  (1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
  (2)  มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
  (3)  ผานการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น โดย 
  ความเหน็ชอบจากราชวิทยาลัย 

8.1.2    ผานการปฏิบัติงานทางทันตกรรมภายหลังสําเร็จทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไมนอย
กวา 1 ป 



   

8.1.3. เปนผูท่ีมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพทันตแพทย โดยเฉพาะสาขาทันตสาธารณสุข และไม
มีความประพฤติเสียหาย 

8.2. จํานวนผูรับการฝกอบรม 
สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูกําหนดโดยพิจารณากําหนดเปนสัดสวนตามจํานวน
อาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของสาขาท่ีใหการฝกอบรม 
โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ 

8.3. วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนงัสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 
ขอ 41 โดยการคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวฒิุบัตรสาขาใด ใหดําเนินการโดย
คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบสาขาน้ัน รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการ
ฝกอบรมสาขาน้ัน ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยโดยความเหน็ชอบจากทันตแพทยสภา 
 

9. การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
1.  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
5.  การใหออกเน่ืองจากการทําผิดอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด              
ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพือ่ใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 

10. การฝกอบรม 
เปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. 2555 ขอ 37 
10.1  หลักสูตรการฝกอบรม 
เปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย หรือ เปน
หลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น 
โดยการเสนอแนะของราชวทิยาลัย 
10.2  สถาบันท่ีทําการฝกอบรม จะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผานการพิจารณาของ
คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบของสาขา และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย 
10.3  ระบบการฝกอบรม  
แบงออกเปนการฝกอบรมตามระบบและ/หรือ การฝกอบรมแบบแยกสวน 
 10.3.1 การฝกอบรมตามระบบ ใหดําเนินการดังนี ้



   

 ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบงเปนการศึกษา
ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของเปนระยะเวลาประมาณ
รอยละ 30 และการศึกษาความรู ในสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 
 ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ปตามเกณฑท่ี
คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบของสาขากําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย      
 งานวิจยั ตองมีความรูเกี่ยวกบัระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ
อยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีคณะผูเช่ียวชาญกล่ันกรองหรือมีการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

   10.3.2 การฝกอบรมแบบแยกสวน ใหดําเนินการดังนี ้
 ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร โดยมีการเรียน
แบบแยกสวนในสาขานั้น  เทียบเทาหรือมีระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยผูเขารับการฝกอบรมอาจสะสม
หนวยกิตในสาขาน้ัน ไวไดจนครบตามท่ีกําหนดไดภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ป ท้ังนี้ตองไมนอยกวา 1 ป 
แตตองไมเกนิ 5 ป 
 ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกปฏิบัติงานภาคสนามโดยใหแยกฝกปฏิบัติภายในระยะเวลา 6 ป ตามเกณฑ
ท่ีคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบของแตละสาขากําหนด โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย ท้ังนี้
ตองปฏิบัติงานในสถาบันท่ีราชวิทยาลัยกาํหนด 
 งานวิจยั ตองมีความรูเกี่ยวกบัระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ
อยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีคณะผูเช่ียวชาญกล่ันกรองหรือมีการนําเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
10.4. ระยะเวลาการฝกอบรม 

  (1)  ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
  (2)  วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
- ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
- ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน

สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
- ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบัน

สมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
 

11. การประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
11.1. การประเมินผลระหวางการฝกอบรม 

มีการประเมินผลเปนระยะ เม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละรายวิชา โดยวิธีการและเกณฑท่ี
เหมาะสม ซ่ึงกําหนดโดยสถาบันท่ีใหการฝกอบรม ภายใตการกํากับของสถาบันหลักท่ีใหการ
ฝกอบรม 



   

11.2. การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการฝกอบรม 
11.2.1. การสอบภาควชิาการรวบยอด ดําเนนิการโดยสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรม 
11.2.2. การสอบภาคปฏิบัติการ ดําเนินการโดยสถาบันท่ีใหการฝกอบรมรวมกับ

คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข ท่ีรวมเปนกรรมการ 2 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังหมด 

11.3. วิธีการประเมิน 
11.3.1. ภาควิชาการ ประเมินผลโดยการสอบขอเขียน การสัมมนา และรายงาน 
11.3.2. ภาคปฏิบัติการ ประเมินผลจากปริมาณงานข้ันตํ่า ผลการปฏิบัติงาน การสอบปาก

เปลา การสอบรายงานการศึกษา/โครงการ และการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการ 

11.4. เกณฑการตัดสิน 
ผูเขารับการอบรมจะตองผานเกณฑท้ังภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ โดยได

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวารอยละ 75 หรือไมตํ่ากวา B (3.00) และมี
ผลงานวิจัย/โครงการจากการศึกษาภาคปฏิบัติการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
12. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

การสอบเพ่ือวฒิุบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันต
สาธารณสุขใหเปนไปตามระเบียบระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 
เพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. พ.ศ. 2555
และขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 
 

13. สถาบันการฝกอบรม 
สถาบันฝกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือ

โรงพยาบาลท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันต
สาธารณสุข โดยจะตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพตามท่ีคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบ
เพื่อเปนผูมีความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขกําหนด และ
จะตองระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี ้
13.1 สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 

 (1) สถาบันหลัก   
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการ



   

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุข และไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูรับการ
ฝกอบรมไดรับประสบการณจากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเปนเวลาไมตํ่ากวา
ระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

(2)  สถาบันสมทบ 
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและ

ทันตแพทยสภาใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดแูลของสถาบันหลัก เพือ่
จัดการฝกอบรมในสวนท่ีสถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได โดยกจิกรรมดังกลาวเม่ือ
รวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมเกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร 

 (3)  สถาบันรวม 
หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตางๆ รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดยอนุมัติจากราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูรับ
การฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาของหลักสูตร 

 
13.2. คุณสมบัติของสถาบัน 

13.2.1. สถาบันหลักหรือสถาบันรวม 
13.2.1.1. เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน/ใหการฝกอบรมดานทันตสาธารณสุขหรือ

คณะทันตแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ท่ีไดรับการ
รับรองจากทันตแพทยสภา โดยมีความพรอม 
- ดานอาจารยหรือวิทยากรประจําท่ีไดรับอนมัุติหรือวุฒิบัตรฯ สาขา

ทันตสาธารณสุข อยางนอย 2 คน และ 
- ดานทรัพยากร อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานทันตสาธารณสุขและดานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการทันตสาธารณสุข
ไมนอยกวา 3 ป 

- รับผิดชอบในการฝกอบรมตามหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 50 
13.2.1.2. ไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหเปนสถาบันหลักหรือสถาบันรวม จาก

คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข และรับรอง
โดยราชวิทยาลัยทันตแพทยฯ และทันตแพทยสภาประกาศในระเบียบ
ทันตแพทยสภาเปนสถาบันหลักหรือสถาบันรวม สาขาทันต
สาธารณสุข 



   

13.2.2. สถาบันสมทบ 
13.2.2.1. เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน/ใหการฝกอบรมดานทันตสาธารณสุขหรือ

คณะทันตแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีไดรับการ
รับรองจากทันตแพทยสภา โดยมีความพรอม 
- ดานอาจารยหรือวิทยากรประจําท่ีไดรับอนมัุติหรือวุฒิบัตรหรือ

ปริญญาโทหรือประกาศนยีบัตรบัณฑิตสาขาทันตสาธารณสุขหรือ
เทียบเทา ซ่ึงมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป อยางนอย 1 คน 

- ดานทรัพยากร อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศยอย ดานทันตสาธารณสุขและดานท่ีเกีย่วของ รวมท้ังมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการทันตสาธารณสุข
ไมนอยกวา 3 ป 

- รับผิดชอบในการฝกอบรมตามหลักสูตร ในวิชาท่ีสถาบันหลัก
กําหนด ภายใตการกํากับดแูลของสถาบันหลัก 

13.2.2.2. ไดรับการพิจารณายินยอมใหเปนสถาบันสมทบโดยสถาบันหลัก และ
ไดรับการพิจารณาเห็นชอบใหเปนสถาบันสมทบ จากคณะอนกุรรมการ
ฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข และรับรองโดยราชวิทยาลัย
ทันตแพทยฯ และทันตแพทยสภาประกาศในระเบียบทันตแพทยสภา
เปนสถาบันสมทบ สาขาทันตสาธารณสุข 

 
13.3  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
 คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงคจะเปด เปน
สถาบันฝกอบรมใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจดัทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับ
อนุมัติ เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบเพ่ือเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขตรวจ
รับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือ
สถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอ
ใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 
13.4  การติดตามกํากับดแูลสถาบันฝกอบรม                                      
คณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบฯ เปนผูดําเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลัยฯ กาํหนด  และเสนอ
รายงานตอราชวิทยาลัยฯ เพือ่พิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ พบวา สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใด
ติดตอกันเกิน 5 ป ให “ยกเลิก”     การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุม
นั้น และใหทําเร่ืองแจงราชวทิยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพื่ออนุมัติ หาก



   

สถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนนิการตามขอ 13.3 
 

14. คณาจารยในการฝกอบรม 
สถาบันหลัก ตองมีอาจารยประจําสาขาทันตสาธารณสุขอยางนอย 3 คน โดยเปนผูอํานวยการการ
ฝกอบรม 1 คนและตองเปนทันตแพทยประจําในสถาบันหลักซ่ึงไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขและสามารถ
ปฏิบัติงานไดเต็มเวลา โดยจะตองมีอาจารยท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 2 คน 

14.1. ผูอํานวยการฝกอบรม มีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังนี ้
14.1.1. คุณสมบัติ 

14.1.1.1. เปนอาจารย/วทิยากรประจําของสถาบันท่ีใหการฝกอบรมท่ีไดรับ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข 

14.1.1.2. เปนผูท่ืสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
14.1.2. หนาท่ี 

14.1.2.1. เปนผูรับผิดชอบและบริหารจัดการและพฒันาการฝกอบรม ท้ังใน
สถาบันหลัก สถาบันรวม และสถาบันสมทบ เพื่อใหการฝกอบรม
ดําเนินไปอยางมีมาตรฐาน ตามขอกําหนดของราชวิทยาลัยทันตแพทยฯ 

14.1.2.2. เปนผูรวมคัดเลือกผูสมัครเขารับการอบรมรวมกับคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข 

14.1.2.3. เปนผูประเมินผลการฝกอบรมรวมกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบ สาขาทันตสาธารณสุข 

14.1.2.4. เปนผูประเมินผลการสอนของคณาจารย/วทิยากร ของสถาบันท่ีให
การฝกอบรม 

14.2. คณาจารยประจําหลักสูตร/คณาจารยพิเศษ มีคุณสมบัติและหนาท่ี ดังนี ้
14.2.1. คุณสมบัติ 

14.2.1.1. ผูท่ีไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข หรือ 

14.2.1.2. ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา สาขาทันต
สาธารณสุข หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ จากสถาบันท่ีไดรับการรับรองจาก 
ก.พ. หรือ 

14.2.1.3. ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา สาขาทันตสาธารณสุข 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ หรือ ผูท่ีจบหลักสูตรการฝกอบรมในสาขาทันต
สาธารณสุขหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ จากสถาบันท่ีไดรับการรับรองจาก 



   

ก.พ. และปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบ มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ 
14.2.1.4. ผูท่ีจบหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาทันตสาธารณสุข จากสถาบันท่ี

ทันตแพทยสภารับรอง และปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุขมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป หรือ 

14.2.1.5. ผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบมาแลว
ไมนอยกวา 10 ป และไดรับความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข 

14.2.2. หนาท่ี 
14.2.2.1. รับผิดชอบใหคําแนะนําในการกําหนดแผนการฝกอบรมรวมกับผูเขา

รับการฝกอบรม 
14.2.2.2. ใหการฝกอบรมภาควิชาการ 
14.2.2.3. ใหการฝกและควบคุมการปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติการ 
14.2.2.4. ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรม 

 
15. หลักสูตรการฝกอบรม 

15.1. เนื้อหา 
เพื่อใหความรูความสามารถดานทันตสาธารณสุขเปนไปตามตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร (ภาคผนวก ก. รายละเอียดของความสัมพันธระหวางศาสตรสําคัญ และความรู
ความสามารถดานทันตสาธารณสุข และภาคผนวก ข. ความรูความสามารถหลักและความรู
ความสามารถยอยดานทันตสาธารณสุข ในระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
วิชาชีพฯ และ วุฒิบัตร) เนื้อหาของหลักสูตรจึงประกอบดวยศาสตรสําคัญ 2 กลุมใหญ คือ 
15.1.1. ศาสตรพื้นฐานท่ีสําคัญ (รายวิชาบังคับ) ท่ีใชในการวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน

แผนการสรางเสริมสุขภาพชองปาก การปองกันและการควบคุมโรคและภาวะ
ความผิดปกติของชองปากระดับประชากร  

15.1.2   ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (รายวิชาเลือก) ท่ีใชในการกําหนดยุทธศาสตร และการ
เปนผูนําการเปล่ียนแปลงและขับเคล่ือนสังคมดวยการมีสวนรวมและสมานฉันท เพื่อ
นําไปสูการสรางเสริมสุขภาพชองปากและคุณภาพชีวิตท่ีดี  

15.2. โครงสรางของหลักสูตร 
ประกอบดวยภาควิชาการ และภาคปฏิบัติการ 

15.3. ภาควิชาการ 
15.3.1. รายวิชาบังคบั ประกอบดวยศาสตรพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 กลุม ดังนี้ 

กลุมความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐานท่ีเก่ียวโยงกับสาขาทันตสาธารณสุข 
ไดแก 



   

15.3.1.1. วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับทันตสาธารณสุข  
15.3.1.2    ชีววิทยาชองปากประยุกตเพื่อการสรางเสริมสุขภาพชองปาก  

กลุมความรูดานกฏหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ไดแก 
15.3.1.2. จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ  

 
กลุมความรูดานวิจัยและพัฒนาวิชาชีพเฉพาะสาขาทันตสาธารณสุข 

15.3.1.3. วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพชอง
ปาก  

15.3.2. รายวิชาบังคบัเลือกเฉพาะสาขาดานทันตสาธารณสุข ประกอบดวยวิชาตาง ๆ ดาน
ทันตสาธารณสุขและดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตามกรอบของศาสตรพื้นฐานท่ีสําคัญ 7 
ศาสตร ตามวัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตรฯ และเปนไปตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติการของหลักสูตร  เชน 
15.3.2.1.   การสรางเสริมสุขภาพชองปาก  
15.3.2.2.   หลักการทันตกรรมปองกัน  
15.3.2.3.   การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข  
15.3.2.4.   ระบบบริการสุขภาพชองปาก  
15.3.2.5.  การส่ือสารเพ่ือสุขภาพชองปาก  
15.3.2.6. การสรางเสริมพลังทางสังคมและการสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
15.3.2.7. ระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิกดานวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก  
15.3.2.8. ระเบียบวิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร  
15.3.2.9. ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  
15.3.2.10. พฤติกรรมศาสตรกับการสรางเสริมสุขภาพชองปาก  
15.3.2.11. ระเบียบวิธีการสํารวจสุขภาพชองปาก  
15.3.2.12. ทันตแพทยศาสตรเชิงประจักษและการประเมินอยางมีวจิารณญาณ  
15.3.2.13. การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพชองปาก  
15.3.2.14. เศรษฐศาสตรสาธารณสุข  
15.3.2.15. นโยบายสาธารณะเพื่อการสรางเสริมสุขภาพชองปาก  
15.3.2.16. ระบบประกันสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพชองปาก  
15.3.2.17. การบริหารงานดานสุขภาพชองปาก  
15.3.2.18. การวางแผนและประเมินผลแผนงาน/โครงการสรางเสริมสุขภาพชอง

ปาก  
15.3.2.19. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับสุขภาพชองปาก 
15.3.2.20. การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิชาการ  



   

เปนตน 
15.4. ภาคปฏิบัติการ 

15.4.1. ภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา 
กําหนดเวลาการเรียนภาคปฎิบัติการอยูในดุลยพินจิของคณาจารย

ผูรับผิดชอบ ซ่ึงอาจเร่ิมไดท้ังระหวางหรือหลังการประเมินผลการเรียนภาค
วิชาการของผูรับการฝกอบรม 

ใชเวลาในการฝกอบรม เพื่อการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพชองปาก โดย
ประยุกตศาสตรสําคัญดานทันตสาธารณสุข 7 ศาสตรของภาควิชาการ ในการวาง
แผนการสรางเสริมสุขภาพชองปาก การปองกันและการควบคุมโรคและภาวะ
ความผิดปกติของชองปากระดับประชากร โดยการวิเคราะหขอมูลองครวมของ
ระบบนิเวศ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานระบาดวิทยา 
ดานพฤติกรรมศาสตรและส่ิงแวดลอม เพื่อการวางแผนกิจกรรม แผนการประเมิน
ผลลัพธ และแผนการประเมินกระบวนการท่ีเกี่ยวของกบัประชากรเปาหมาย โดย
ผานการเห็นชอบของคณาจารยผูรับผิดชอบ ท้ังนี้ประชากรเปาหมายอาจจะเปนท้ัง
ลักษณะ “กลุมประชากรเปาหมาย” หรือ “พื้นท่ีเปาหมาย” ตัวอยางเชน 

การสรางเสริมสุขภาพชองปากใน “กลุมประชากรเปาหมาย” ไดแก Oral 
health promotion in pregnancy, Oral health promotion in pre-school children, 
Oral health promotion for school children, Oral health promotion for adolescence, 
Oral health promotion for laborers, Oral health promotion for elderly, Oral health 
promotion for handicapped, Oral health promotion for special groups เปนตน 

การสรางเสริมสุขภาพชองปากใน “พื้นท่ีเปาหมาย” ไดแก Oral health 
promotion in nursery center, Oral health promotion in primary school, Oral 
health promotion in secondary school, Oral health promotion in work place, Oral 
health promotion in community, Oral health promotion in  primary care unit, 
Oral health promotion in hospital, Oral health promotion in child development 
center เปนตน 

15.4.2. ภาคปฎิบัติการโครงการหลัก (Main project) 
มีระยะเวลาในการฝกอบรมเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา 300 วัน เพื่อ

พัฒนายุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพชองปาก เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ใน “กลุมเปาหมาย” หรือ “พื้นท่ีเปาหมาย” ในการพัฒนาผูนํา และการมีสวนรวม
อันนําไปสูคุณภาพชีวติท่ีดี ท้ังนี้คณาจารยผูรับผิดชอบ รวมกับผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนผูท่ีเลือกรายวชิาเลือกทางภาควิชาการที่สอดคลองกับประเด็นท่ีศึกษา
และประยุกตศาสตรสําคัญรวม 7 รายวิชาของภาควิชาการ ในการวางแผนการสราง



   

เสริมสุขภาพชองปาก การปองกันและการควบคุมโรคและภาวะความผิดปกติของ
ชองปากระดับประชากร โดยการวิเคราะหขอมูลองครวมของระบบนิเวศซึ่ง
ประกอบดวยขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต ดานระบาดวิทยา ดานพฤติกรรม
ศาสตรและส่ิงแวดลอม เพื่อการวางแผนกจิกรรม แผนการประเมินผลลัพธ และ
แผนการประเมินกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับประชากรเปาหมายไมนอยกวา 5 
รายวิชา 

ผูเขารับการฝกอบรมรวมกบัคณาจารยท่ีรับผิดชอบเปนผูกําหนด “พื้นท่ี
เปาหมาย” หรือ “กลุมเปาหมาย” ซ่ึงอาจจะไมเปนกลุมเปาหมายหรือพื้นเปาหมาย
เดียวกับภาคปฎิบัติการเบ้ืองตน 

15.5. งานวิจยั  
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ อยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงอาจเปนสวนหน่ึงหรือ
ท้ังหมดของภาคปฏิบัติการเฉพาะสาขา หรือ ภาคปฏิบัติโครงการหลักก็ได 

 
15.6. คําอธิบายรายวิชา 

15.6.1. รายวิชาบังคับ 
วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับทันตสาธารณสุข 
Biological science for dental public health 

 

ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรชีวภาพท่ีเปนปจจุบัน เพือ่วิเคราะห
ธรรมชาติการเกิดโรคและภาวะผิดปกติของชองปากท่ีถูกตอง และประยุกต
ความรูดังกลาวเพื่อการสรางเสริมสุขภาพชองปาก การปองกันโรคและภาวะ
ผิดปกติของชองปากระดับประชากรท่ีมีหลักฐานทางวชิาการท่ีทันสมัยท่ีสุด
รองรับ 
 
ชีววิทยาชองปากประยกุตเพือ่การสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
Applied  oral biology for oral health promotion 

 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพชองปากและการปองกันโรคใน
ชองปาก ปฎิสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาว มุงเนนทางวทิยาศาสตรประยุกต
ช้ันสูงดานสุขภาพชองปาก เพื่อนําไปประยุกตในการพฒันาสุขภาพชองปาก
สําหรับประชาชน 

 
วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ชองปาก 
Epidemiology and research methodology in oral health 

 



   

science 
หลักวิทยาการระบาดเกีย่วกบัภาวะสุขภาพชองปาก ปจจัยเชิงบวกและลบ

ตอสุขภาพชองปาก การเฝาระวังโรคและภาวะผิดปกติของชองปาก ระเบียบวิธี
วิจัย วิธีการเขียนและการประเมินโครงรางการวิจยัสุขภาพชองปากระดับ
ประชากร 

 
 
จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ 
Ethics and professionalism 

 

หลักจริยศาสตร ความเปนผูประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทัน
ตกรรม เพื่อประยุกตในการพัฒนางานทันตสาธารณสุข 

 
15.6.2. รายวิชาเลือก 

 
การสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
Oral health promotion  
แนวคิดสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค การวางแผนการ
สรางเสริมสุขภาพชองปากแบบองครวมในระบบนิเวศ ภายใตกระบวนทัศนการ
พัฒนาแบบมีสวนรวม ดวยมาตรการกฎหมาย การศึกษา และการตลาด การ
ประเมินผลลัพธ ผลกระทบและผลสัมฤทธ์ิของการสรางเสริมสุขภาพ รวมท้ัง
การประเมินกระบวนการสรางเสริมสุขภาพชองปากระดับประชากร 
 
การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข 
Oral health management and development  
หลักการคิดเชิงระบบ การพฒันาภาวะผูนํา และหลักการบริหารจัดการที่ทันสมัย
เปนระบบและครบวงจรตั้งแตการวางแผนจนถึงการนําผลการประเมินกลับมา
เพื่อการวางแผนในวงจรตอไป เพื่อประยกุตใชในการพฒันางานทันต
สาธารณสุขท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 
 
ระบบบริการสุขภาพชองปาก 
Oral health service system 
วิวัฒนาการระบบบริการสาธารณสุขและทันตสาธารณสุข  แนวคิด ปรัชญา 
กฎหมายและองคประกอบสําคัญเพื่อจัดบริการทันตสาธารณสุขใหสอดคลอง



   

กับความจําเปนของประชากรและบริบททางสังคม ทฤษฎีหลักประกนัสุขภาพ 
แบบแผนหลักประกันสุขภาพและสุขภาพชองปากของประเทศไทยและ
นานาชาติ การประกันและการประเมินคุณภาพบริการสุขภาพชองปากของ
ประเทศไทยและนานาชาติ 
 
การส่ือสารเพ่ือสุขภาพชองปาก 
Oral health communication  
หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดการส่ือสารเพ่ือสุขภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
โดยเฉพาะการสื่อสารเพ่ือการโนมนาวใจ การส่ือสารแบบมีสวนรวม การ
รณรงคและการส่ือสารมวลชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพชองปาก รวมท้ังระเบียบ
วิธีวิจยัท่ีเกีย่วของท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
การสรางเสริมพลังทางสังคมและการสรางเสริมสุขภาพชอง
ปาก 
Social empowerment and oral health promotion 

 

ความเช่ือมโยงและความซับซอนของเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
การเมืองท่ีเกีย่วเนื่องกบัการสรางเสริมสุขภาพชองปากดวยศาสตรตาง ๆ ทาง
สังคมศาสตร การประยกุตแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม การ
สรางเสริมพลังความสามารถของชุมชนและสังคมไปสูการสรางเสริมสุขภาพ
ชองปาก การสรางและการประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชนดวยเทคนิคทาง
สังคม 
 
หลักการทันตกรรมปองกัน                                                        
Principle of preventive dentistry                                               
ปรัชญา  แนวคิด  และหลักการดําเนินงานทันตกรรมปองกันโดยอาศัยแนวคิด
ของการดูแลสุขภาพแบบองครวม การประยุกตทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรใน
การดูแลจัดการผูปวยการคนหาปจจยัเส่ียงตอการเกิดโรคและความผิดปกติใน
ชองปากของผูปวย   การดําเนินงานทันตกรรมปองกันและสงเสริมสุขภาพชอง
ปากประเภทตาง ๆ โดยเนนใหผูปวยสามารถดูแลสุขภาพชองปากของตนเองได  

 
การประเมินผลแผนงานและโครงการสรางเสริมสุขภาพชอง
ปาก 
Project evaluation for oral health promotion 

 



   

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการติดตามและการประเมินผลแผนงานและ
โครงการ การวิจัยประเมินผล การออกแบบการประเมินผล การวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานและผลกระทบของแผนงานและโครงการตอกลุมเปาหมาย 

 
ระเบียบวิธีวิจยัทางคลินิกดานวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก 
Methodology of clinical trial in oral health science 

 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางคลินกิดานวิทยาศาสตรสุขภาพชองปากท่ีใช
ในทางทันตสาธารณสุข การใชตรรกเชิงเหตุผลในการกําหนดประเดน็การ
ศึกษาวจิัย การออกแบบการวจิัย การพจิารณาและควบคุมอคติและตัวกวนใน
การวิจยั การพจิารณาตัวแปรของการศึกษา การควบคุมคุณภาพของขอมูล 
เทคนิคการรวบรวมขอมูล เทคนิคการประมวลขอมูลและวิเคราะห็ขอมูล
เชิงซอนดวยการใชสถิติช้ันสูง 

 
ระเบียบวิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร 
Research methodology in behavioral science 

 

ระเบียบวิธีการวิจัยทางทางพฤติกรรมศาสตรท่ีประยุกตใชทางสุขภาพ
ชองปาก ตัวช้ีวัดดานพฤติกรรม การพิจารณาตัวแปรของการศึกษา การควบคุม
คุณภาพของขอมูล เทคนิคการรวบรวมขอมูลดานพฤติกรรม เทคนิคการ
ประมวลขอมูลและวิเคราะห็ขอมูลเชิงซอนดวยการใชสถิติช้ันสูง 

 
การพัฒนากําลังคนทางทันตสาธารณสุข 
Oral health manpower development 

 

หลักการ แนวคิดการพัฒนากําลังคนเพื่อพฒันางานทันตสาธารณสุข 
เทคนิคการวิเคราะหกําลังคนทางทันตสาธารณสุขเพื่อสอดประสานกับนโยบาย
และความตองกันกําลังคน การคาดประมาณกําลังคนทางทันตสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการสถานการณความชุกของการเกดิโรคในชองปาก 

 
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 
Health economics 

 

แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน การนําแนวคิด ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรมาอธิบายปรากฏการณความจําเปนและความตองการการ
จัดบริการสุขภาพชองปากใหกบัประชาชน เทคนิคทางเศรษฐศาสตร เพือ่
วิเคราะห ตนทุน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดบริการสุขภาพชอง



   

ปาก 
 

นโยบายสาธารณะเพื่อการสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
Public policy for oral health promotion 

 

แนวคิด ทฤษฎีดานนโยบายสาธารณะ (public policy) นโยบายสาธารณะ
ดานสุขภาพ การนํานโยบายสาธารณะสูการปฎิบัติเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
ชองปาก 

 
พฤติกรรมศาสตรกับการสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
Behavioral science and oral health promotion 

 

แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร และพฤติกรรมสุขภาพ การ
ประยุกตแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสรางเสริมสุขภาพชองปากของ
ประชาชนท้ังระดับปจเจกและสังคม 

 
ระบบประกันสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพชองปาก 
Health care insurance system and oral health promotion 

 

ประวัติ หลักการและแนวคิดการประกันสุขภาพ กระบวนการพัฒนาสู
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา ความสัมพันธของการประกันสุขภาพกับการสราง
เสริมสุขภาพชองปาก รูปแบบของการประกันสุขภาพชองปากของประเทศตาง 
ๆ 

 
การบริหารงานสาธารณสุขและทันตสาธารณสุข 
Public health and public health dentistry administration 

 

หลักการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานสาธารณสุข และการ
บริหารงานทันตสาธารณสุข แนวคิดการสรางแรงจูงใจ ภาวะผูนําและการนํา
เทคนิคการบริหารงานเชิงคุณภาพ การควบคุม กํากับ และ การประเมินผลงาน 

 
ทันตแพทยศาสตรเชิงประจักษและการประเมินอยางมี
วิจารณญาณ 
Evidence-based dentistry and critical appraisal 

 

หลักการใหบริการดานทันตแพทยศาสตร โดยใชขอมูลท่ีทันสมัยอยาง
เปนระบบเช่ือถือได ทักษะการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล หลักการประเมิน
เอกสารวิชาการเชิงสังเคราะห การทบทวนวรรณกรรมดวยการวเิคราะหแบบ



   

เมตา การประเมินงานวจิัยอยางมีวิจารณญาณ การอภิปรายการสรางเสริม
สุขภาพชองปากโดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจสุขภาพชองปาก 
Oral health survey method 

 

การวางแผนการสํารวจสุขภาพชองปาก เพือ่การวิจยัและประเมินผล การ
สุมตัวอยาง การกําหนดตัวแปรและตัวช้ีวัด การควบคุมคุณภาพของการรวบรวม
ขอมูล เทคนิคการสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลดวยหลักสถิติพาราเมตริกและ
นอนพาราเมตริก การนําเสนอผลการสํารวจ 

 
การวิจยัเชิงคุณภาพ 
Qualitative research 

 

ปรัชญาแนวคิดทางสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร ความแตกตางของการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ การควบคุม
และการแปลผลขอมูลเชิงคุณภาพ การเขียนและนําเสนองานวิจยัเชิงคุณภาพ 

 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับทันตแพทยศาสตร 
Sociology and anthropology for dentistry 

 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรและมานุษยศาสตร การนําแนวคิด
และทฤษฎีทางสังคมศาสตรและมานุษยศาสตรมาอธิบายปรากฏการณทางการ
แพทยและสาธารณสุข การนําแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตรและ
มานุษยศาสตรมาแกไขปญหาทางสุขภาพและสุขภาพชองปาก 

 
การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 
Writing and presentation of a scientific paper 

 

หลักการเขียนและการจดัทํารายงานทางวทิยาศาสตรสุขภาพ เพื่อการ
รายงานและการตีพิมพในวารสารวิชาการ และการนําเสนอผลงานทาง
วิทยาศาสตร ตามมาตรฐานสากล 

 
16. การประกันคณุภาพของหลักสูตร 

16.1. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
สถาบันท่ีใหการฝกอบรม จะตองเสนอหลักเกณฑและวธีิการประกันคุณภาพของ

หลักสูตร ในหลักสูตรท่ีเสนอใหราชวิทยาลัยทันตแพทยฯ รับรองดวย 



   

16.2. การประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
การควบคุม กาํกับดูแล การติดตามผล และการแกปญหาการฝกอบรม เพื่อใหการ

ฝกอบรมดําเนนิไปตามเปาหมายท่ีราชวิทยาลัยกําหนด จะดําเนนิการโดยคณะอนกุรรมการ
ฝกอบรมและสอบ สาขาทันตสาธารณสุข 

 
17. การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

สถาบันหลักจดัใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมอยางนอยทุก 5 ปและแจง 
การทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 
 

18. การเทียบโอนหนวยกิต/การฝกอบรมตอยอด 
18.1. ผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข ใน

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันต
แพทยฯ 

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมสามารถยื่นคํารองแนบใบสมัครตอทันตแพทยสภา ขอ
อนุมัติเทียบโอนหนวยกิตเพือ่การฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันต
สาธารณสุขตอได ตามระเบียบทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกประกาศนยีบัตร
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2549 ขอ 15 โดยจะตองศึกษาในสวนท่ีเปนวิชาเลือกของภาค
วิชาการ และสวนท่ีเปนโครงการหลักของภาคปฏิบัติการ โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรม
ตอยอดตามท่ีระบบการฝกอบรมกําหนด 

18.2. ผูท่ีไดรับปริญญาโทสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 
ผูสมัครเขารับการฝกอบรมสามารถยื่นคํารองแนบใบสมัครตอทันตแพทยสภา ขอ

อนุมัติเทียบโอนหนวยกิต ซ่ึงทันตแพทยสภาจะพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันท่ี
สําเร็จการศึกษา พรอมท้ังกาํหนดวิชาและจํานวนหนวยกิตท่ีสามารถเทียบโอนได โดยการ
เสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทยฯ และคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขา
ทันตสาธารณสุข โดยจะตองศึกษาสวนท่ีเหลือท้ังภาควชิาการและภาคปฏิบัติการใหครบ
ตามหลักสูตรวุฒิบัตรฯ โดยใชระยะเวลาในการฝกอบรมตอยอดตามที่ระบบการฝกอบรม
กําหนด 

 
 
 

ภาคผนวก ก... 



   

ภาคผนวก ก 
รูปท่ี 1  ความสัมพันธระหวางการฝกอบรมวิชาชีพ 7 หมวดวิชาภาควชิาการและภาคปฏิบัติการ และความรู

ความสามารถดานทันตสาธารณสุข 5 ดาน 
 

 
 

 
      จริยธรรมและ 
การพัฒนาวิชาชีพ 

 
 
 
 
การคิดเชิงระบบ1                  

               ดานทันตสาธารณสุข                       
                                                   
                                                          การเปนผูนําดานทันตสาธารณสุข 
                                                           
                           ภาคปฏิบัติ                           การบริหารจดัการ                     ภาคปฏิบัติ 

ดานทันตสาธารณสุข 
 

การบริหารและพัฒนา                             การควบคุมคุณภาพ                  ระบบบริการ 
 งานทันตสาธารณสุข               ดานทันตสาธารณสุข               สุขภาพชองปาก 

 

          การวิจยัเพื่อพัฒนาความรู 
      และงานดานทันตสาธารณสุข 

 
 

          การสื่อสารเพื่อ      วิทยาศาสตรชีวภาพ 
         สุขภาพชองปาก    สําหรับทันตสาธารณสุข 

 
 

 

วิทยาการระบาด 
และระเบียบวิธีวิจยัด้าน
วิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ช่องปาก 

การสร้างเสริม
สขุภาพช่องปาก 



   

1 ความคิดเชิงระบบ (Systems thinking) หมายถึงความรูความสามารถในการพิจารณาองคประกอบยอยและ
ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบยอยในลักษณะองครวมแบบมีพลวัต ภายใตระบบใหญซ่ึงไดแกธรรมชาติ
แวดลอม องคประกอบยอยประกอบดวย ปจเจกบุคคล กลุมบุคคล องคกร ภาคีเครือขาย ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข... 
 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

1. การคิดเชิงระบบดานทันต
สาธารณสุข 

1.1   ความสําคัญของการคิดเชิงระบบ - อธิบาย อธิบาย 

 1.2   ความแตกตางระหวางการคิดเชิงระบบและแบบ
อื่นๆ 

- อธิบาย วิเคราะห 

 1.3   ปฏิสัมพันธระหวางธรรมชาติแวดลอม ระบบนิเวศ
       มนุษย ในงานสาธารณสุขและทันตสาธารณสุข 

- อธิบาย วิเคราะห 

 1.4   ปฏิสัมพันธระหวาง บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกร  
       ภาคีเครือขาย และสังคม ในระบบสุขภาพชองปาก 

อธิบาย วิเคราะห ประเมิน 

 1.5   ผลกระทบของนโยบายตอระบบสุขภาพชองปาก - อธิบาย สังเคราะห 
 1.6   ผลกระทบของโลกาภิวฒันตอระบบสุขภาพชอง

ปาก 
- อธิบาย สังเคราะห 

 1.7   ผลดานบวกและลบจากการเปลี่ยนแปลงระบบ
สุขภาพ 
       ชองปาก 

- อธิบาย สังเคราะห 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

 1.8   การสื่อสารเรื่องการคิดเชิงระบบ - อธิบาย สังเคราะห 
 1.9   การวิจยัเชิงระบบ - - สังเคราะห 
     
2.  การเปนผูนาํดานทันตสาธารณสุข 2.1   การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคดาน

ทันต 
        สาธารณสุข 

- สังเคราะห ประเมิน 

 2.2   การชี้นําดานทันตสาธารณสุข อธิบาย สังเคราะห ประเมิน 
 2.3   การเชื่อมประสานองคความรูดานทันตสาธารณสุข สังเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
 2.4   การเพิ่มความสามารถดานทันตสาธารณสุข สังเคราะห ประเมิน ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

 

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

 2.6   การเปนแบบอยางของผูประกอบวิชาชีพที่มี
จริยธรรม 

วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 

 2.7   การจัดการแบบธรรมาภิบาลในงานทันต
สาธารณสุข 

อธิบาย สังเคราะห ประเมิน 

 2.8  การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อการพัฒนาดานทันต
สาธารณสุข 

- อธิบาย สังเคราะห 

 2.9 การสื่อสารเพื่อการชี้นํา เชื่อมประสาน และเพิ่ม 
        ความสามารถดานทันตสาธารณสุข 

สังเคราะห สังเคราะห ประเมิน 

 2.10 การวิจยัดานการเปนผูนาํดานทันตสาธารณสุข - วิเคราะห สังเคราะห 
     
3.  การบริหารจัดการดานทันต
สาธารณสุข 

3.1   การบริหารขอมูลและสถานการณดานสังคมและ 
       คุณภาพชีวิต 

อธิบาย วิเคราะห ประเมิน 

 3.2 การบริหารขอมูลและสถานการณดานวิทยาการ
ระบาด 

อธิบาย วิเคราะห ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

       ชองปาก 
 3.3 การบริหารขอมูลและสถานการณดานพฤติกรรม

และ 
       สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับสุขภาพชองปากระดับ
ประชากร 

อธิบาย วิเคราะห ประเมิน 

 3.4   การบริหารขอมูลและสถานการณดานระบบนิเวศ
และ 
       การศึกษาที่เกี่ยวกับสุขภาพชองปากระดับ
ประชากร 

- วิเคราะห ประเมิน 

 3.4 การบริหารขอมูลและสถานการณดานนโยบาย
และ 

       ระบบบริหารที่เกี่ยวกับสุขภาพชองปากระดับ
ประชากร 

อธิบาย วิเคราะห ประเมิน 

 3.5 การวางแผนพฒันางานทันตสาธารณสุขดวย
ทฤษฎีและ 

       หลักฐานทางวิชาการ 

สังเคราะห สังเคราะห ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

 3.7   การวางแผนทรัพยากรมนุษยดานทันตสาธารณสุข
ดวย 
       ทฤษฎีและหลักฐานทางวิชาการ 

- - สังเคราะห 

 3.8   การเฝาระวังภาวะสุขภาพชองปากระดับประชากร - สังเคราะห ประเมิน 
 3.9   การจัดบริการทันตกรรมปองกันที่มีหลักฐานทาง 

        วิชาการ ทั้งการคัดกรองระดับความเสี่ยง การให 
        คําปรึกษาแนะนํา และการใหสารเคมีหรือชีววตัถุ
เพื่อ 
        การปองกัน  

- สังเคราะห ประเมิน 

 3.10 การจัดบริการทันตกรรมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
       ชองปากระดับประชากร 

- สังเคราะห ประเมิน 

 3.11 การเงินการคลังดานทันตสาธารณสุข - สังเคราะห ประเมิน 
 3.12 การวางแผนประเมินผลกิจกรรม ผลลัพธและ

ผลกระทบ 
       ดานทันตสาธารณสุข 

สังเคราะห สังเคราะห ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

 3.13 การวางแผนประเมินกระบวนการกิจกรรมพัฒนา 
       ทันตสาธารณสุข 

- สังเคราะห ประเมิน 

 3.14 การพัฒนาดานทันตสาธารณสุขแบบมีสวนรวม สังเคราะห ประเมิน ประเมิน 
 3.15 การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการดานทันต

สาธารณสุข 
วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 

     
4. การควบคุมคุณภาพ 
   ดานทันตสาธารณสุข 

4.1   ระบบควบคุมคุณภาพงานสาธารณสุขและทันต
สาธารณสุขระดับนานาชาติและระดับประเทศ 

- ประยุกต ประเมิน 

4.2   เครื่องชี้วัดและกระบวนการควบคุมคุณภาพดาน 
        ทันตสาธารณสุข 

- ประยุกต ประเมิน 

 4.3   ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานวชิาการ วิเคราะห ประเมิน ประเมิน 
 4.4   การจัดระบบการควบคุมคุณภาพดานทันต

สาธารณสุข 
       ทั้งดานบริหาร ดานบริการและดานวชิาการ 

- สังเคราะห ประเมิน 

 4.5   ระบบนิเทศงานทันตสาธารณสุข - สังเคราะห ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

 4.6   ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานทัน
สาธารณสุข 

- ประยุกต ประเมิน 

 4.7   การสื่อสารเพื่อการควบคุมคุณภาพดานทันต
สาธารณสุข 

- สังเคราะห สังเคราะห 

     
5.  การวิจยัเพือ่พัฒนาความรูและงาน 
     ดานทันตสาธารณสุข 

5.1   กระบวนทัศนการวจิัยแบบ ปฏิฐานนยิม 
(Positivism), 
       ทฤษฎีวิพากษ (Critical theory) และ  
       การพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory 
paradigm) 

- - วิเคราะห 

 5.2   ระเบียบวธิีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ภายใต 
       กระบวนทัศนแบบตางๆ  

ประยุกต สังเคราะห สังเคราะห 

 5.3   รายงานภาวะสุขภาพชองปากระดับประชากร วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน 
 5.4   บทความเชิงวิชาการเพือ่การพัฒนาทันต วิเคราะห ประเมิน ประเมิน 



  ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  ความรูค้วามสามารถหลกัและความรูค้วามสามารถยอ่ยดา้นทนัตสาธารณสขุ ในระดบัทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ประกาศนียบตัรวชิาชพีฯ และ วฒุบิตัร 

   

ความรูความสามารถหลัก ความรูความสามารถยอย 
ระดับความรูความสามารถตามระดับการฝกอบรม 
ทันต

แพทยศาสตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบตัร
วิชาชพีฯ ทันต
สาธารณสุข 

วุฒิบัตรฯ 
ทันตสาธารณสุข 

สาธารณสุข 
 5.5   ระบบการอางอิงและบรรณานุกรมดานทันต

สาธารณสุข 
ประยุกต ประยุกต ประเมิน 

 5.6   ฐานขอมูลวิชาการดานทันตสาธารณสุข - สังเคราะห ประเมิน 
 5.7   การเตรียมโครงรางแผนงานวจิัยดานทันต

สาธารณสุข 
สังเคราะห สังเคราะห ประเมิน 

 5.8   การสื่อสารงานวิจยัเพื่อการพัฒนาดานทันต
สาธารณสุข 

สังเคราะห สังเคราะห สังเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 


